
บทที่ 4 

HTML Forms 

 HTML ยอมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในการแสดงผลของ
เอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันวาเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองคกร World Wide 
Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางดาน Software ของ Microsoft ทำใหภาษา HTML เปน
อีกภาษาหนึ่งที่ใชเขียนโปรแกรมได หรือที่เรียกวา HTML Application  HTML เปนภาษาประเภท Markup   
สำหรับการการสรางเว็บเพจ โดยใชภาษา HTML สามารถทำโดยใชโปรแกรม Text Editor ตางๆ เชน 
Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมท่ีเปนเครื่องมือชวยสรางเว็บเพจ เชน Microsoft FrontPage, 
Dream Weaver ซึ่งอํานวยความสะดวกในการสรางหนา HTML สวนการเรียกใชงานหรือทดสอบการทำงาน
ของเอกสาร HTML จะใชโปรแกรม web browser เชน IE Microsoft Internet Explorer  (IE), Mozilla 
Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เปนตน 

คำที่ศัพทท่ีเก่ียวของกับ HTML 
Internet เครอืขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก เกิดจากการเชื่อมโยงของเครอืขายตางๆ เขา

ดวยกัน 
Hypertext รูปแบบเอกสารที่บรรจุการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ่ืนๆ ซึ่งสามารถใชขอความ หรือรูป 

เปนจุดเชื่อมโยง 
WWW ยอจาก World Wide Web เปนการสื่อสารดวยการเชื่อมโยงเครือขายขาวสารแบบใยแมงมุม

(Web) แสดงผล 
ดวยเอกสารไฮเปอรเท็กซ 
HTTP ยอมาจาก Hypertext Transfer Protocol เปนรูปแบบการสื่อสารที่ใชในการรับสงขอมูล

ไฮเปอรเท็กซในเครือขาย 
อินเทอรเน็ต 
Web Browser โปรแกรมสำหรบัแสดงผลหนาเว็บ เชน Internet Explorer, Mozilla Firefox และ 

Google Chrome เปนตน 
Web Page หนาเอกสารที่อยูในรูปของไฮเปอรเท็กซ 
Web Site กลุมของหนาเว็บหลายๆ หนารวมเขาดวยกัน 
Home Page หนาเว็บ หนาแรกของเว็บไซต 
Web Site เครื่องใหบริการที่เปนที่เก็บขอมูลของ เว็บไซต 
สรุป HTML เปนภาษาคอมพิวเตอรที่มีบทบาทอยางมากในยุคปจจุบัน โครงสรางของ HTML จะเปน

ในรูปแบบของ Tag ตางๆ และ Web Browser จะแปลความของ Tag แตละ Tag ออกมาเปนหนาตาเว็บไซต 
เพราะจากรูปแบบของภาษาสำหรับการสรางหนาเว็บ ที่มีลักษณะเปนเอกสารแบบไฮเปอรเท็กซซึ่งมีคุณสมบัติ
ที่สามารถ เชื่อมโยงขอมูลตางๆ ไปยัง หนาเว็บอ่ืนๆ ตามตองการไดทำ ให การเชื่อมโยงขอมูลในหนาเว็บตางๆ 
ในอินเทอรเน็ตเปนไปอยาง สะดวก และรวดเร็ว ในปจจุบัน แมวาจะมีโปรแกรมประยุกตสำ หรับหนาเว็บ 
ตางๆ ออกมามากมาย เพื่อสรางความสะดวกในการสรางหนาเว็บ ใหกับผูใชดวยการแปลงสิ่งท่ีผูใชออกแบบ
หนาเว็บ ใหเปนไฟล HTML โดยที่ผูสรางหนาเว็บ ไมจำ เปนตองมีความรูเก่ียวกับ HTML การเรียนรู HTML 
ยังเปนสิ่งท่ีจำ เปน นอกจากจะ ใชสรางหนาเว็บแลว ยังสามารถใชในการแกไขเนื้อหาหนาเว็บที่มี อยูแลว โดย
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ไมตองติดตั้งโปรแกรมประยุกตใดรวมทั้งสามารถเพ่ิม สีสัน และความนาสนใจใหกับหนาเว็บ (เอชทีเอ็มแอล. 
2565) 

 
รูปแบบ Form 

<form> 
. 
form elements 
. 
</form> 

 แท็ก form สามารถกำหนดรายละเอียดไดใน <form> ดังตอไปนี้ 
 action = “action.php” หมายถึง ไฟลเปาหมายที่ตองการสงขอมูลในแบบฟอรมไป 

ตัวอยาง <form action = “action.php”> 
 method = “POST” วิธีการสงแบบ POST  

ตัวอยาง <form action = “action.php” method = “POST”> 
 id = “form1” หมายถึง กำหนด id = name_form 

ตัวอยาง <form action = “action.php” method = “POST” id = “form1”> 
name = “form1” หมายถึง กำหนดชื่อ คือ name_form 

ตัวอยาง <form action = “action.php” method = “POST” id = “form1” name = 
“form1”> 

HTML Form Elements 

The <input> Element 
<input name="firstname" type="text"> 

 

The <select> Element 

<select name="title"> 
  <option value="1">นาย</option> 
  <option value="2">นางสาว</option> 
  <option value="3">นาง</option> 
</select> 

 
 สามารถกำหนดรายละเอียดใน <select> ไดดังนี้ 
 name = “title” 
 id = “title” 
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 size = “3” 
 ตัวอยาง <select name="title" id="title" size="3"> 

The <textarea> Element 

<textarea name="message" rows="10" cols="30"> 
ขอมูลท่ีตองการพิมพ 
</textarea> 

  

The <button> Element 

<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">คลิ๊กที่นี่</button> 

 

HTML5 <datalist> Element 

<form action="action_page.php"> 
  <input list="browsers"> 
  <datalist id="browsers"> 
    <option value="Internet Explorer"> 
    <option value="Firefox"> 
    <option value="Chrome"> 
    <option value="Opera"> 
    <option value="Safari"> 
  </datalist>  
</form> 
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Input Type Radio 

<input type="radio" name="gender" value="male" checked> Male<br> 
<input type="radio" name="gender" value="female"> Female<br> 
<input type="radio" name="gender" value="other"> Other 

 

Input Type Checkbox 

  <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike"> I have a bike<br> 
  <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car"> I have a car  

 

HTML5 Input Types 

 color 
 date 
 datetime-local 
 email 
 month 
 number 
 range 
 search 
 tel 
 time 
 url 
 week 

html5 สามารถกำหนดประเภท input ไดหลายรูปแบบ ยกตวัอยางเชน  
 color 

<input type="color" name="favcolor"> 

 



48 
 

 
 
date 

<input type="date" name="bday"> 

 
email 

<input type="email" name="email"> 

  
File 

<input type="file" name="myFile"> 

 
 

  
BOOTSTAP 
 BOOTSTAP จะชวยตกแตงแบบฟอรมใหสวยขึ้น และกำหนดดังตอไปนี้ 
สวนท่ีตองกำหนดไว เพื่อให Bootstap สามารถใชงานได 
<head> 
   <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
 
  <link rel="stylesheet"  
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
 
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> 
 
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 

</head> 
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สวนท่ีใสโคด input ( class="form-control" ) 
<body> 
       <form action = “action.php” method = “POST” id = “form1”> 

<input type="text"         class="form-control" id="usr" name="usr > 
<input type="password" class="form-control" id="pwd" name="pwd"> 

     </form> 
</body> 

 
 
การรับขอมูลจาก form ดวยภาษา php 
 แบบ POST 
  Code ใน html 

<form action = “action.php” method = “POST” id = “form1”> 
 <input type = “text” value = “ชลาวัล” name = “firstname” > 
</form> 

Code ใน php 
 $name = $_POST[‘firstname’]; 

 
 แบบ GET 
  Code ใน html 

http://localhost/test.php?id=8&name=ชลาวัล 
Code ใน php 
 $x = $_GET[‘id]; 
 $y = $_GET[‘name]; 

 
บทสรุป 
 HTML เปนภาษาคอมพิวเตอรในรูปแบบหนึ่งท่ีใชสำหรับสรางหนาเว็บ (Web Page) เพ่ือเก็บขาวสาร
ขอมูลท่ีตองการในรูปของเอกสารไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ที่มีคุณสมบัติสามารถเชื่อมโยงหนาเว็บหนึ่งไปยัง
หนาเว็บอื่นๆ ได โดยโครงสรางของ HTML จะมี ตัวกำกับ หรือแท็ก (Tag) สำหรับใชในการควบคุมการ
แสดงผลของขอความ รูปภาพ ตาราง และวัตถุอ่ืนๆ ผานเว็บเบราวเซอร (Web Browser) 
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คำถามทายบทที่ 4 

1. จงอธิบายลักษณะการทำงานของภาษา html 
2. จงอธิบายการเขียนโคดการสรางตารางดวยภาษา html 
3. จงเขียนแบบฟอรมกรอกขอมูลดังตอไปนี้ “ชื่อ, สกุล, อายุ, อาชีพ” 
4. จงเขียนอธิบายความแตกตางระหวางการสงคาแบบ GET และ POST 
5. จงอธิบายการประยุกตภาษา HTML ในการออกแบบหนาฟอรม 
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